


 

 

 

 

 

 

Οι αιτήσεις για εγγραφή εκδοτών και χορήγηση ISBN υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISMN-ISSN της ΕΒΕ: 
https://isbn.nlg.gr/. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στην υπηρεσία είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 

Η εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών. Στην ιστοσελίδα του  
Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISMN-ISSN υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος. Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

 

 

Σημείωση:  
Ο πιστοποιημένος χρήστης έχει πρόσβαση στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΒΕ: https://www.nlg.gr/. 
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Εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη της ΕΒΕ για τη χορήγηση ISBN/ISSN/ISMN  

Πρώτο στάδιο 

1 Μεταβαίνετε στη σελίδα του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISMN-ISSN της ΕΒΕ https://isbn.nlg.gr. 

2 Επιλέγετε Εγγραφή Πιστοποιημένου Χρήστη στο κάτω μέρος της οθόνης. 

3 Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγετε Διασύνδεση με TAXISnet1. 

4 Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός) στο TAXISnet → Επιλέγετε Σύνδεση. 

Σημείωση: Εισάγετε τα στοιχεία (TAXISnet και ΑΜΚΑ) του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τον εκδότη και όχι της επιχείρησης. 

5 Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία διασύνδεσης → Επιλέγετε Έγκριση → Στη συνέχεια Αποστολή. 

6 Μεταφέρεστε εκ νέου στην Υπηρεσία Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών της ΕΒΕ και εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)  

7 Το βελάκι ανοίγει το μενού και καλείσθε να δηλώσετε είτε τον λογαριασμό e-mail σας ή τον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου → Επιλέγετε Επόμενο. 

8 Εισάγετε τον αριθμό PIN που έχετε ήδη λάβει στο e-mail ή στο κινητό σας τηλέφωνο → Επιλέγετε Επόμενο. 

9 Εισάγετε τον επιθυμητό Κωδικό πρόσβασης και τον επαναλαμβάνετε στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού, από εδώ και στο εξής θα αποτελεί το ΝΕΟ 
σας κωδικό για την είσοδο στο Λογαριασμό σας για τις υπηρεσίες του ISBN. 

10 Επιλέγετε Έχω διαβάσει και συμφωνώ με όλες τις Πολιτικές Απορρήτου, εφόσον τις διαβάσετε και συμφωνείτε με αυτές. 

11 Τέλος, επιλέγετε Δημιουργία λογαριασμού. 

Δεύτερο στάδιο 

1 Μεταβείτε στη σελίδα https://isbn.nlg.gr. 

2 Επιλέγετε Λογαριασμός ΕΒΕ. 

 
1 Θα μεταφερθείτε στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η σύνδεση με το TAXISnet θα πραγματοποιηθεί μια φορά και μόνο για τις ανάγκες 
πιστοποίησής σας. Σημειωτέον ότι η ΕΒΕ δεν γνωρίζει, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία σύνδεσης και δεν αποκτά πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο TAXISnet 

https://isbn.nlg.gr/
https://isbn.nlg.gr/
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3 Εισάγετε το όνομα χρήστη, δηλαδή το e-mail ή κινητό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας ως πιστοποιημένος χρήστης στο πρώτο στάδιο. 

4 Εισάγετε τον κωδικό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας μέσω TAXISnet στο πρώτο στάδιο → Επιλέγετε Σύνδεση.  

5 Συνδέεστε στο λογαριασμό σας → Επιλέγετε Αίτηση Εγγραφής/Εκπροσώπησης Εκδότη. 

6 Στο αναδυόμενο παράθυρο συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται για την Αίτηση Εγγραφής/Εκπροσώπησης Εκδότη → Επιλέγετε Υποβολή. 
 
Σημείωση: Εντός 1 ή 2 ημερών από την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε στο e-mail που δηλώσατε στην Αίτηση Εγγραφής/Εκπροσώπησης Εκδότη 
ενημέρωση ότι η αίτησή σας έχει εγκριθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στην Υποβολή Αίτησης Νέας Έκδοσης. 

Τρίτο στάδιο 

1 Μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα https://isbn.nlg.gr. 

2 Επιλέγετε Λογαριασμός ΕΒΕ. 

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη, δηλαδή το e-mail ή κινητό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας ως πιστοποιημένος χρήστης στο πρώτο στάδιο. 

4 Εισάγετε τον κωδικό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας μέσω TAXISnet στο πρώτο στάδιο → Επιλέγετε Σύνδεση. 

5 Μεταβαίνετε στο πεδίο Οι Αιτήσεις μου. 

6 Επιλέγετε Υποβολή Αίτησης Νέας Έκδοσης. 

7 Επιλέγετε το είδος έκδοσης → Στη συνέχεια χορήγηση ISBN/ISSN/ISMN. 

8 Συμπληρώνετε την Αίτηση με τα στοιχεία της έκδοσης. 

Σημείωση: Εντός 1 ή 2 ημερών από την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε στο email που δηλώσατε στην αίτηση εγγραφής εκδότη το έντυπο παραχώρησης 
ISBN/ISSN/ISMN. 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού σας μπορείτε να τον ανακτήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο κεφάλαιο Γ. Ανάκτηση 
κωδικού χρήστη στον Οδηγό Διαχείρισης Λογαριασμού Χρήστη.  

 

 

https://isbn.nlg.gr/
https://nlg-storage.azureedge.net/wp-uploads/2018/05/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-Final.pdf

